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Protokoll fört vid Glemminge Byalags årsmöte 2021-09-22 

25 medlemmar var närvarande vid mötet i Medborgarhuset. 

1.   Val av ordförande att leda dagens förhandlingar 
       Egon Holdt valdes att leda förhandlingarna 

2.    Val av sekreterare till dagens möte 
       Åsa Håkansson utsågs att föra protokoll 

3.    Val av två justeringsmän 
       Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Gunnar Carlberg och Anders  
       Larson. 

4.    Godkännande av kallelse till mötet 
       Ordförande redogjorde för hur mötet har utlysts via Facebook, hemsida, mail och 
       affischering i byn. 
       Mötet antog och godkände kallelsen. 

5.    Styrelsens årsberättelse för år 2020 
       Åsa redogjorde för styrelsens arbete och de aktiviteter som genomförts under 2020  
       genom uppläsning av årsberättelsen. 
       Mötet antog och godkände årsberättelsen. 

6.    Ekonomisk redovisning samt fastställande av resultat-och balansräkning 
       Gun redogjorde för den ekonomiska biten i samband med de olika aktiviteterna under  
       året. I byalagets kassa fanns vid årsskiftet 18406.65 kr. 
       Mötet antog och godkände verksamhetsårets resultat-och balansräkning. 

7.    Revisorernas berättelse 
       Åsa läste upp revisorernas berättelse där de rekommenderade årsmötet att bevilja  
       styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
       Mötet antog och godkände revisorernas berättelse. 

8.    Ansvarsfrihet för styrelsen 
       Mötet tillstyrkte revisorernas rekommendation och gav styrelsen ansvarsfrihet. 

9.    Fastställande av årsavgift för 2021 
       Medlemsavgiften föreslogs att vara oförändrad: 50 kr/medlem och 150 kr/familj. 
       Mötet antog och godkände detta. 
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10.   Val av ordförande för 2021 
        Valberedningen, Håkan Nilsson, föreslog att välja Egon Holdt till ordförande i Byalaget  
        för 2021. 
        Mötet antog och godkände detta förslag och Egon Holdt tackade för förtroendet. 

11.   Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar 
        Valberedningen föreslog omval på två tidigare styrelsemedlemmar: Åsa Håkansson och  
        Stig-Arne Johansson. De föreslog även Johanna Schartau som ny styrelsesuppleant på 
        två år. Övriga styrelsemedlemmar kvarstår ett år. 
        Mötet antog och godkände detta förslag. 
       
12.   Val av två revisorer och en revisorsuppleant 
        Valberedningen föreslog revisorer, Torgny Sten och Marianne Grenander och  
        revisorsuppleant Lars-Ingmar Månsson. 
        Mötet antog och godkände detta förslag 

13.   Val av två valberedare och en suppleant 
        Valberedningen föreslog som valberedare Håkan Nilsson och Bror Olsson samt Kurt  
        Andersson som valberedningens suppleant. 
        Mötet antog och godkände detta förslag. 

14.   Motioner och övriga frågor 
        En motion hade kommit in angående antal bänkar i byn ( se bilaga). 
        Byalaget har gjort en inventering och kommit fram till att det finns ganska många bänkar  
        i byn. Det finns en önskan om en bänk vid busshållplatsen vid Thairestaurangen och 
        byalaget tar gärna emot ytterligare förslag/åsikter på var man önskar fler bänkar och                                                            
        sedan får man se vad som går att genomföra. 
        Övriga frågor som kom upp var önskan om nya skyltar ”grannar mot brott”,  
        renoveringen/uppfräschningen i Medborgarhuset, kyrktornets renovering, skolans  
        framtid och dess ägare, Stamåkras uthus samt trasiga skyltar vid Medborgarhuset. 

15.   ”Årets byalagare” 
        Till ”Årets byalagare 2020” utsågs Niklas Sandgren och tilldelades en flaska vin och en  
         blomma. Motivationen löd: ”För att på eget initiativ och med starkt engagemang värnat 
         om Glemmingebro och dess närmiljö”. 

16.    Mötet avslutas  
         Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för uppmärksamheten och mötet  
         avslutades. 
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Under mötet serverades kaffe och kakor, och efter avslutat möte berättade Gunnar Carlberg 
om sitt projekt. Han har tagit reda på historik kring Glemmingebro järnvägsstation och   
kommer att bygga upp denna i miniatyr. Fantastiskt, och vi ser alla fram emot resultatet. 
Lite fakta kring detta: ”1893 började bygget av järnvägsstationen i Glemmingebro och i     
oktober 1894 invigdes den av Oscar II. Bangården var 200 m lång och hade 7 växlar.              
I september 1970 lades järnvägsstationen ner och 1971 revs banan upp.” 

Glemmingebro 2021-09-22  Vid protokollet 

Egon Holdt    Åsa Håkansson 
Ordförande    Sekreterare 

Justeras:    Justeras: 

Anders Larson   Gunnar Carlberg  
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